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Rezoluţia Parlamentului European din 13 aprilie 2016 referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului 

european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 — Asistență tehnică la 

inițiativa Comisiei) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0078 – C8-0095/2016), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare 

(2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/20061 (Regulamentul 

privind FEG), 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 

în special articolul 12, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară3 (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la propunerea de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de 

ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea 

EGF/2015/000 TA 2015 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)4, 

                                                 
1  JO L 347, 20.12.2013, p. 855. 
2  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
3  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2015)0237. 



 

 

– având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 

2013, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0078/2016), 

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin 

suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile 

comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le 

acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii; 

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie 

dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu 

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu 

ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 

2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de 

ajustare la globalizare (FEG); 

C. întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns 

Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de 

criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate 

ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie 

și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare 

și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea 

persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța 

stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii; 

D. întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 de milioane EUR (la 

prețurile din 2011) și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG 

prevede că se poate aloca 0,5 % din această sumă (și anume 828 060 EUR în 2016) 

pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de 

pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență 

tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de 

audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind 

FEG; 

E. întrucât Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri faptul că este necesar să se 

îmbunătățească valoarea adăugată și eficiența utilizării FEG, precum și capacitatea de 

inserție profesională a beneficiarilor FEG, având în vedere faptul că acesta este un 

instrument al Uniunii menit să acorde sprijin lucrătorilor disponibilizați; 

F. întrucât suma propusă de 380 000 EUR corespunde unui procent de aproximativ 0,23 % 

din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2016, 

1. ia act de măsurile de asistență tehnică propuse de Comisie care urmează să finanțeze 

cheltuielile menționate la articolul 11 alineatele (1) și (4) și la articolul 12 alineatele (2), 

(3) și (4) din Regulamentul privind FEG; 

2. reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații în ceea ce privește 

utilizarea FEG; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru Grupul de experți al 

persoanelor de contact din cadrul FEG și pentru alte activități menite să asigure 

relaționarea privind punerea în aplicare a FEG; se așteaptă ca acest schimb de informații 



 

 

să contribuie, de asemenea, la o raportare mai bună și mai detaliată privind rata de 

succes a măsurilor sprijinite de FEG în statele membre, în special în ceea ce privește 

numărul de persoane care au beneficiat de acestea și rata de reintegrare în muncă a 

beneficiarilor; sprijină, de asemenea, toate inițiativele care vizează participarea și 

consultarea într-o mai mare măsură a autorităților locale care gestionează măsurile 

sprijinite de FEG;  

3. salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile 

FEG și gestionarea lor, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de 

date (SFC2014), care fac posibilă procesarea simplificată și mai rapidă a cererilor, 

precum și o raportare îmbunătățită; remarcă faptul că, printre măsurile prioritare pe care 

Comisia intenționează să le aplice în 2016, se numără pregătirea și perfecționarea 

modulului pentru rapoartele finale de închidere a punerii în aplicare a fiecărui caz FEG; 

observă totuși că funcționarea sistemului electronic de schimb de date SFC2014 

presupune costuri relativ ridicate care trebuie acoperite din bugetul FEG; 

4. salută integrarea raportării în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014); 

consideră că acest lucru va reduce sarcina administrativă a statelor membre și va facilita 

utilizarea rapoartelor pentru evaluări; 

5. constată că procedura de integrare a FEG în SFC2014 a durat ani de zile și că 

cheltuielile aferente FEG au fost relativ mari; ia act de faptul că acest nivel al 

cheltuielilor va trebui să fie menținut încă un an și, ulterior, costurile de întreținere vor 

fi mai reduse; 

6. își exprimă regretul cu privire la faptul că Comisia nu a prezentat progresele realizate în 

ceea ce privește integrarea în SFC2014 de la începutul anului 2011 până în 2014, astfel 

cum a solicitat Parlamentul European în Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la 

propunerea de asistență tehnică în 2015; reamintește Comisiei să prezinte, astfel cum i 

s-a solicitat, informații privind progresele înregistrate, inclusiv privind cele mai recente 

evoluții; 

7. consideră că SFC2014 ar putea fi folosit, de asemenea, pentru ca Comisia să poată 

obține informații detaliate privind impactul finanțării oferite de FEG, în special în ceea 

ce privește ratele de reintegrare profesională a lucrătorilor disponibilizați care au 

beneficiat de finanțare din partea FEG; insistă că este necesară o mai bună evaluare a 

tipului și calității locurilor de muncă găsite și a tendințelor pe termen mediu și lung 

legate de rata de reintegrare realizată prin intervențiile din FEG; 

8. salută intenția Comisiei de a investi o sumă de 70 000 EUR din fondurile puse la 

dispoziție pentru asistența tehnică pentru măsuri menite să asigure, în special, 

îmbunătățirea monitorizării și a evaluării impactului pe care l-a avut sprijinul oferit de 

FEG asupra participanților individuali; recomandă ca:  

– bugetul destinat măsurilor de monitorizare și evaluare să fie utilizat pentru a 

evalua impactul pe termen mai lung asupra beneficiarilor FEG și eficacitatea și 

eficiența sprijinului acordat pe teren, precum și pentru a realiza o analiză mai 

aprofundată a schimbărilor economice care atrag după sine concedierea 

beneficiarilor FEG. 

– coordonatorul FEG și statele membre să ofere informații fiabile și complete cu 

privire la rezultatele procesului de reintegrare profesională a beneficiarilor într-un 



 

 

interval de 12 luni de la punerea în aplicare a măsurilor; Comisia ar trebui să 

procedeze la o agregare a acestor date, inclusiv a datelor referitoare la ratele de 

reintegrare profesională a beneficiarilor, și ar trebui să le transmită Parlamentului 

European și Consiliului; 

– informații mai detaliate privind măsurile de care au beneficiat participanții 

individuali să fie înregistrate și comunicate în mod clar, pentru a permite, spre 

exemplu, realizarea unei evaluări costuri-beneficii mai precise în ceea ce privește 

diferitele măsuri, în special având în vedere costurile administrative mai ridicate 

[acțiuni realizate în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul 

privind FEG]; 

– etapa de aprobare a rapoartelor finale aferente fiecărui caz și procedura de 

închidere a cazurilor ar trebui să presupună și obligația de a furniza informații 

detaliate privind rezultatele măsurilor de reintegrare profesională a beneficiarilor 

(la nivel agregat);  

9. subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în 

procesul de soluționare a cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, 

dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât 

mai multe sinergii; subliniază că este necesar să se consolideze interacțiunea dintre 

persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili 

pentru soluționarea cazurilor și reamintește că procesul de comunicare, mecanismele de 

sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să 

fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați; 

10. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a invita Parlamentul, într-un termen 

rezonabil, la reuniunile și seminariile grupului de experți, conform dispozițiilor 

aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană1;  

11. invită Comisia să prezinte o justificare pentru decizia sa de a delega unui contractant 

extern sarcina de efectuare a evaluării intermediare, prevăzută la articolul 20 alineatul 

(1) litera (a) din Regulamentul privind FEG; solicită Comisiei să decidă cu privire la 

strategia viitoare pe baza unei analize costuri-beneficii care fie în mod clar axată pe 

gradul de obiectivitate, rezultate, valoarea adăugată, capacitatea de inserție profesională 

a beneficiarilor și eficiență; 

12. invită Comisia să includă în evaluarea intermediară a FEG toate aspectele care vizează 

rentabilitatea tuturor proiectelor FEG, precum și date privind sprijinul direct acordat sub 

forma indemnizațiilor și sugestii referitoare la îmbunătățirea participării statelor 

membre la măsurile FEG și la posibilitatea obținerii unor sinergii între măsurile FEG și 

măsurile din cadrul FSE sau programele naționale; constată că măsurile adoptate în 

acest sens ar trebui să se combine cu eforturile depuse pentru a institui o bază de date 

completă în care să fie înregistrate rezultatele tuturor intervențiilor FEG; solicită 

organizarea unei dezbateri privind rezultatele evaluării intermediare, pentru a analiza 

dacă FEG este instrumentul cel mai eficient pentru soluționarea problemelor legate de 

disponibilizări; 

13. invită Comisia să includă o analiză calitativă și cantitativă a măsurilor de sprijin puse la 

                                                 
1  JO L 304, 20.11.2010, p. 47. 



 

 

dispoziție de FEG pentru tinerii cu vârste de până la 25 de ani care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, pentru a stabili 

dacă este necesar ca aceste măsuri să fie prelungite după luna decembrie 2017, ținând 

seama în special de punerea în aplicare a Garanției pentru tineret și de actuala criză a 

șomajului în rândul tinerilor;  

14. subliniază importanța creșterii nivelului de sensibilizare a publicului cu privire la FEG 

și a vizibilității acestuia; le reamintește statelor membre solicitante că au rolul de se 

asigura că beneficiarii vizați, autoritățile, partenerii sociali, mass-media și publicul larg 

sunt bine informați în legătură cu acțiunile finanțate de FEG, conform prevederilor de la 

articolul 12 din Regulamentul privind FEG; 

15. solicită statelor membre și tuturor instituțiilor implicate să depună eforturile necesare 

pentru a îmbunătăți normele procedurale și bugetare aplicabile, astfel încât impactul 

măsurilor FEG să fie mai puternic; ia act, în acest sens, de faptul că Parlamentul 

elaborează în prezent un raport din proprie inițiativă pe baza evaluării Comisiei, cu 

scopul de a face un bilanț al funcționării Regulamentului privind FEG și al cazurilor 

examinate;  

16. salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de 

a accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul 

calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității prelucrării dosarelor; invită 

statele membre să utilizeze în mai mare măsură asistența oferită de Comisie, înainte de a 

depune cererile oficiale; 

17. solicită statelor membre și tuturor instituțiilor implicate să susțină utilizarea pe scară 

mai largă a derogării privind pragurile de eligibilitate și de a favoriza IMM-urile, 

prelungirea perioadelor de referință, precum și posibilitatea de a include lucrătorii 

disponibilizați care oferă servicii legate de lucrători disponibilizați din cadrul 

întreprinderii de referință, contribuind astfel la o valorificare mai eficientă a FEG; 

18. invită statele membre să pună în evidență cu mai multă precizie adiționalitatea finanțării 

oferite de FEG, precum și legătura dintre aceasta și alte surse de finanțare și să aibă în 

vedere modalitățile cele mai adecvate prin care FEG poate oferi o valoare adăugată, prin 

care se poate asigura sinergia cu alte surse de finanțare și se pot evita redistribuirile și 

suprapunerile; 

19. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 

Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 

Consiliului și Comisiei. 

 



 

 

ANEXĂ 

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 

2016 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) 

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 

(UE) 2016/619.) 


